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Liikenneturvallisuustyö ELY:ssä 

Kaiken tienpidon keskeisenä tavoitteena on 

liikenneturvallisuuden parantaminen ja turvallinen 

liikkuminen 

 

Liikenneturvallisuushankkeiden ja -toimenpiteiden 

priorisointia, suunnittelua ja toteutusta 

 

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien ja 

selvitysten laatimista 

 

Alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointia 

 

Asiakasaloitteisiin vastaamista 

 

Sidosryhmäyhteistyötä 

 

Tutkijalautakuntatyötä 
 

 
Kuva: Marko  Kelkka 



Realistiset turvallisuustoimet 
Näitä tehdään: 

 Ylläpito ja hoito 

 Nopeusrajoitusten tarkistaminen 

 Täristävät tiemerkinnät 

 Muut tiemerkinnät ja liikennemerkit 

 Puuston näkemäraivaukset 

 Pienet 

liikenneturvallisuustoimenpiteet 

Mahdollisia esimerkiksi: 

 Kaiteiden kunnostus 

 Nykyisen automaattivalvonnan 

täydentäminen 

 Moottoritieliittymien selkeyttäminen 

 Leveä keskimerkintä 

 Liikennevalot 

 

 

Näihin panostettava: 
 

1. AJONOPEUDET 

 Nopeusrajoituspolitiikka maanteillä ja 

taajamissa 

 Automaattivalvonnan kehittäminen 

 

2. JALANKULKU JA PYÖRÄILY 

 Yhteistyötä ja tarpeiden priorisointia 

 Turvallisempia toteutusratkaisuja 

 Pieniä toimenpiteitä 

 

3. LIIKKUMISEEN VAIKUTTAMINEN 

 Tarpeet 

 Käyttäytyminen ym... 
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Hoito ja ylläpito vievät ison siivun rahoituksesta 

Kuva: Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013–2016. Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksen 

jakautuminen eri toimiin.  

-Vuonna 2012 rahoitus 

yhteensä 103,7 milj.euroa 

- Yli 90 % perustienpidon 

rahoituksesta kuluu 

hoitoon ja ylläpitoon! 

 



Uudenmaan ELY-keskuksen 

liikenneturvallisuussuunnitelma 

 Valtakunnallinen liikennepolitiikka linjaa 

tavoitteet ja pääpainopistealueet 

 Tavoitteena on jalkauttaa 

valtakunnallisen suunnitelman tavoitteet 

ja toimenpiteet Uudellemaalle sekä 

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen 

 Painopistealueet: 

 Liikennekäyttäytyminen 

 Liikenneympäristö 

 Liikenneturvallisuustoiminta 

 Kestävä liikkuminen – jalankulku, pyöräily ja 

joukkoliikenne – on entistä vahvemmin 

suunnittelun keskiössä 

 Liikenneturvallisuus on ELY-keskuksen 

tärkeimpiä kriteerejä kaikessa 

suunnittelutoiminnassa! 

 

 



Turvallisen ja kestävän liikkumisen 

suunnitelmat / Viisaan liikkumisen 

suunnitelmat 

 Monipuolisen keinovalikoiman avulla tavoitteena: 

– Liikenneturvallisuuden parantaminen 

– Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtävien matkojen 

lisääminen 

– Järkevä auton käyttö 

– Auton jakaminen ja kimppakyydit 
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Osa Kanta-Hämeen 

liikennejärjestelmätyötä 

Yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, 

Liikenneturvan ja poliisin kanssa 

Esisuunnitelmia 

Aikajänne n. 8-10 v.  

Yhteinen 

vastuu – 

yhteiset 

hyödyt 





Kohti viisasta liikkumista 

 

turvallista taloudellista 

ympäristö-

ystävällistä 

terveellistä 

sujuvaa 



Mitä liikenneturvallisuuden parantaminen maksaa? 

• Nopeusrajoituksen laskeminen: 300 € 

• Korotettu suojatie: 12 000 – 15 000 € 

• Suojatiesaarekkeet: 20 000 – 50 000 € 

• Kiertoliittymä: 300 000 – 500 000 € 

• Pyörätie: 200 000 – 400 000 € /km 

• Alikulku: 300 000 € – 400 000 €  

• Nopeuden automaattivalvonta: 

valvontapiste15 000 €, kamera n. 30 000 € 

• Nopeusnäyttötaulu: 5 000 – 10 000 €  
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• Ikäkuljettajien infoiltapäivä: 2 htpv + 500 € 

• Mopotapahtuma: 5 htpv + 700 € 

• Heijastinliivit päiväkotiin: 50 lasta, 400 € 

• Turvallisen ja taloudellisen ajotavan 

koulutus vuosittain kunnan henkilöstölle: 

20 hlöä: 20 htpv + 3 000 € 

• Osallistuminen seudullisen 

liikenneturvallisuustyön koordinaattorin 

palkkaamiseen: 5 000 € /v. 

Hyvällä maankäytön suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla voidaan 

välttyä liikenneympäristön kalliilta parantamistarpeilta myöhemmin. 

 Esimerkkejä eri turvallisuustoimien hinnoista: 



Viisaan liikkujan valinnat 

 Missä asun 

 Minne kuljen 

 Millä kuljen vai voinko ketjuttaa matkani 

 Minkälaisen auton valitsen ja miten ajan 
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Liikenneturvallisuustietoutta 

kuntapäättäjille 
 

 

8.11.2013 


